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بطريقتي التدريب التكراري والفتري في مستوى فاعلية الجمل الخططية الهجومية 
 األداء المهاري وعدد من المهارات األساسية لالعبي كرة القدم للصاالت

 م.د أدهام صالح محمود البيجواني     أ.د زهير قاسم الخشاب    
 ملخص البحث

وط ر تكمن فكرة البحث في بناء منهاج تدريبي يتضمن جمًلا خططية هجومية قائم على أسس وش
طريقتين تتدريبيتين)التكراري، والفتري مرتفع الشتتتتتتتتتتتتتتدة( لتطوير مستتتتتتتتتتتتتتتوى األداء المهاري وعدٍد من 

 المهارات األساسية لًلعبي كرة قدم الصاالت.
 وقد هدف البحث إلى الكشف عن:

أثر الجمل الخططية الهجومية في مستتتتتتتتتتوى األداء المهاري وعدداا من المهارات األستتتتتتتتتاستتتتتتتتتية  -2
 دم للصاالت بطريقة التدريب التكراري.لًلعبي كرة الق

أثر الجمل الخططية الهجومية في مستتتتتتتتتتوى األداء المهاري وعدداا من المهارات األستتتتتتتتتاستتتتتتتتتية  -1
 لًلعبي كرة القدم للصاالت بطريقة التدريب الفتري المرتفع الشدة.

ة عند داللة الفروق االحصتتتتتتتتائية في مستتتتتتتتتوى األداء المهاري وعدداا من المهارات األستتتتتتتتاستتتتتتتتي -1
 استخدام الجمل الخططية الهجومية بين طريقتي التدريب التكراري والفتري المرتفع الشدة.

 وللتحقق من أهداف البحث وضع الباحثان الفروض اآلتية:
وجود فروق ذات داللة معنوية بين االختبارين القبلي والبعدي ولمصلحة االختبار البعدي في  -2

المهارات األستتاستتية لًلعبي كرة القدم للصتتاالت بطريقة التدريب  مستتتوى األداء المهاري وعدداا من
 التكراري.

وجود فروق ذات داللة معنوية بين االختبارين القبلي والبعدي ولمصلحة االختبار البعدي في  -1
مستتتوى األداء المهاري وعدداا من المهارات األستتاستتية لًلعبي كرة القدم للصتتاالت بطريقة التدريب 

 تفع الشدة.الفتري المر 
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وجود فروق ذات داللتة معنويتة في االختبتارات البعتديتة بين طريقتي التتدريب التكراري والفتري  -1
 المرتفع الشدة في مستوى األداء المهاري وعدداا من المهارات األساسية. 

لمًلءمته وطبيعة البحث، إذ نفذ المنهاج التدريبي على عينة من  المنهج التجريبيوتم إستتتتتتتتتخدام 
العباا( ُأختيروا  29عبي نادي نينوى الرياضتي بكرة قدم الصاالت)فئة المتقدمين( والبالغ عددهم)ال

العبين( لكل  0بالطريقة العمدية وقستتتتتتتتتتتموا بالطريقة العشتتتتتتتتتتتوائية على مجموعتين تجريبيتين بواقع)
 العبين( لكونهم حراساا للمرمى. 1مجموعة بعد إستبعاد)

مجموعتي البحتتتتتتث في متغيرات)العمر، والطول، والوزن،  بين التجااااانس والتكااااافؤوتم تحقيق 
(، والتي حددت من قبل المهارات األستتتاستتتيةومستتتتوى األداء المهاري، وعدٍد من الصتتتفات البدنية و 

 السادة الخبراء والمتخصصين.
تصتتتتتتتتتتتتتتميم جمًلا خططيتة هجومية تم وضتتتتتتتتتتتتتتعها في منهاج تدريبي  إجراءات البحاثوتضتتتتتتتتتتتتتتمنتت 

جم( )التكراري والفتري المرتفع الشتتتتتتتتتتتتتتدة(، يتحكم فيه الباحثان من خًلل)الحوبالطريقتين التدريبيتين
وذلك بالزيادة في عدد التكرارات، فضًلا عن القيام بعدٍد من التجارب اإلستطًلعية لتفادي العقبات 
وتوضتتتتتتتتتتتتتتيح األمور، وتم إجراء اإلختبتارات القبليتة المهارية قبل الدخول في المنهاج التدريبي، وتم 

(، واالنتهتتتتتتتاء منتتتتتتته يوم الخميس 11/9/1021تتنفيتتتتتتتذ المنهتتتتتتتاج يوم األحتتتتتتتد الموافق)التبتتتتتتتدء بت
(، وبعتدهتا تم إجراء اإلختبتارات البعتدية المهارية، وباإلجراءات والخطوات 24/22/1021الموافق)

 نفسها التي ُأتبعت في االختبارات القبلية.
 واستخدم الباحثان الوسائل اإلحصائية اآلتية:

 واالنحراف المعياري، ومعامل االرتباط البسيط )بيرسون(، والنسبة المئوية،)الوسط الحسابي، 
 للعينات المرتبطة والمستقلة، ومعامل اإللتواء، ومعامل اإلختًلف(. tواختبار 

 وتوصل الباحثان إلى االستنتاجات أهمها:
طوراا معنوياا ت أحدثت الجمل الخططية الهجومية بطريقتي التدريب التكراري والفتري مرتفع الشدة -

قيد البحث عند مقارنة نتائج االختبارات  المهارات األستتتتتتاستتتتتتيةفي مستتتتتتتوى األداء المهاري وجميع 
 القبلية والبعدية ولمصلحة االختبار البعدي.

حدوث تطور بين المجموعتين التجريبيتين ولكن لم يرتِق إلى مستتتتتتتتتتتتتوى المعنوية، إال أن هناك  -
 المهارات األستتتتاستتتتية قيد البحثمستتتتتوى األداء المهاري وجميع  تطور في األوستتتتاط الحستتتتابية في

 عند مقارنة نتائج االختبارات البعدية.
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Abstract 
" Activty of tactical Attackes by Two Method Training Repetition And Interval In 

Level Performance Skills And on Some basic Skillful for Futsal Players" 

                                               The researchers 

Prof. Dr. Zuhair k. Alkhashab     Idham Salih Mahmoud Al- Bejwani 

The idea of research deals with a training Method includes tactical attack stand on the 

basis of two training methods(Repetition and high intensity Interval) to develop the 

Level Performance Skills And on Some basic Skillful for Futsal Players. 

The research aims to ravels the following: 
1- Affect of tactical attack in the Level Performance Skills And on Some basic Skillful 

for Futsal Players by the method training Repetition. 

2- Affect of tactical attack in the Level Performance Skills And on Some basic Skillful 

for Futsal Players by the method training high intensity Interval. 

3- significance of statistical differences in the Level Performance Skills And on Some 

basic Skillful by using the tactical attack between two training methods Repetition and 

high intensity Interval. 

The researchers were putting the following Hypothesis To verify Aims of research: 
1- There were significance differences between the pre- and post- tests and for the 

benefit of post test in the Level Performance Skills And on Some basic Skillful for Futsal 

Players by the method training Repetition.  

2- There were significance differences between the pre- and post- tests and for the 

benefit of post test in the Level Performance Skills And on Some basic Skillful for Futsal 

Players by the method training high intensity Interval. 

3- There were significance differences in the post tests between two training methods 

Repetition and high intensity Interval in the Level Performance Skills And on Some 

basic Skillful. 

It has been used an experiment method because its suitability for the research, the 

training method have executed on sample from players of Nineveh sporty club for 

futsal(class of applicant in age) and the numbers(19 players) and they have been 

elected in intentional  way and divided randomly into experimental group, consist(8 

players) for each group, after excluded(3 players) for goalkeeper. 

Homogeneity and equivalence have achieved between the two groups in the 

variables(age, length, weight, the Level Performance Skills, Some Physical features, 

and basic Skillful) which have marked by experts and specialists. 

Researcher procedures involves make tactical attacks to put in the training method and 

by two training methods(repetition and high intensity Interval), the researchers 

controls through(volume), that by increase the number of repetition, also doing many 

of survey tests to avoid obstacles and clarify things, the pre skills tests had done before 

the training method, Then started to execute this method on Sunday(22/9/2013) and 
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finished Thursday (14/11/2013) then, the post skills tests had done by the same 

procedures which followed in pre - tests. 

The researchers were used the following Statistical means: 

(mean, criteria deviation, simple linking factor (B.) , percent, T test for independent 

sample, T test for linked sample, coefficient of skewness, coefficient of variance). 

The researchers reached important Conclusion: 

- The tactical attack for both training method(repetition and high intensity Interval) 

produced significance development in the Level Performance Skills and all basic 

Skillful the research to limited compare with results of the pre - post tests for the post-

test benefit. 

- There was produced development between two experimental  groups but do not morale 

level, yet there are development in average mean in the Level Performance Skills and 

all basic skills the research to limited in compare with the results of the post-test.  

 التعريف بالبحث: -1
 المقدمة وأهمية البحث: 1-1

لعبتتة كرة قتتدم الصتتتتتتتتتتتتتتتاالت تمتتتاز بحتتداثتهتتا إذا متتا قورنتتت بلعبتتة كرة القتتدم)األم( ، وهتتذه اللعبتتة لهتتا 
متطلباتها الخاصة من المتغيرات البدنية والمهارية والخططية والنفسية ومنها يتوجب على الًلعب 

يمتلك قدرة جيدة وحستتتن تصتتترف بالكرة أو بدونها وأداء مثالي في تحركاته الهجومية والدفاعية أن 
داخل الملعب طبقاا لحاالت اللعب المختلفة، ومع إمعان النظر بشتتتتتتتتتتتتكل دقيق بهذه اللعبة وتحليلنا 
للمباريات بإستتتتتتخدام األستتتتتلوب العلمي الصتتتتتحيح نرى فيها مواصتتتتتفات بدنية وفنية وخططية تحتم 

لى الًلعبين ضتتتتتتتتتتتتتترورة االنتقتال من حتالتة التدفتاع إلى حتالة الهجوم وبالعكس وفقاا لمجموعة من ع
التحركات التي يقوم بها الًلعبين بالكرة أو بدونها المخطط لها مستتتتتتتتتتتتتتبقاا والمدرب عليها بشتتتتتتتتتتتتتتكل 

ق في وعليه يجب أن يكون جميع العبي الفريمتواصتتل في الوحدات التدريبية ولفترة زمنية معينة، 
أفضتتتتتتتتتتتتتتل مستتتتتتتتتتتتتتتوى ألداء المهتارات في الظروف المختلفتة التي يمر بها الًلعب وهو على أرض 
الملعتتب من أجتتل اإلحتفتتاظ بتتالكرة ألكبر زمن ممكن والتقتتدم نحو مرمى المنتتافس إلحراز الهتتدف 

ومن جتتانتتب آخر وحستتتتتتتتتتتتتتتب الخبرة العلميتتة أو التتتدريبيتتة التي يتمتع بهتتا والتقتتدم بنتيجتتة المبتتاراة، 
قد ترمي وحداتهم التدريبية إلى تدريب المهارات بشتتتتتتتكل منفرد أو بشتتتتتتتكل مركب لتطوير المدربين ف

الجتتتتانتتتتب البتتتتدني أو الخططي من خًلل اإلمكتتتتانيتتتتات واألجهزة المتوفرة وفي ظتتتتل الزمن الكتتتتافي 
لجوانتتب اإلعتتداد الخمستتتتتتتتتتتتتتتة األمر التتذي يؤدي إلى أن جميع الًلعبين يمكن أن يتتأختتذون الحمتتل 

لوقوف على أفضتتتل مستتتتوى للجوانب الستتتالفة الذكر ومنها)الجانب المهاري(، التدريبي المناستتتب وا
وعلى العكس من ذلك والستّيما ضتيق الوقت مما يضطر المدرب إلى وضع منهاج خاص يضمن 
فيته المدرب التطور لًلعبيه، ومن هنا أراد الباحثان تجريب تدريبات خاصتتتتتتتتتتتتتتة تعمل على تطوير 

تطوير مستتتوى األداء المهاري، لذلك كان االهتمام ينصتتب في المهارات األستتاستتية وبالوقت نفستته 
إجراء تدريبات تتضتتمن في أدائها تنفيذ جمًلا خططية هجومية في جزء من القستتم الرئيستتي للوحدة 
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التدريبية لتعمل على تنمية وتطوير المهارات األستتتتتتتاستتتتتتتية ورفع مستتتتتتتتوى األداء المهاري باالعتماد 
ئق التدريب التكراري والفتري المرتفع الشتتتتتدة ألنهما أفضتتتتتل الطرا على طريقتين للتدريب هما طريقة

 التدريبية لتدريب هذه الجمل الخططية الهجومية وهذا من وجهة نظر الباحثان.
ومن هنتا كتانتت أهميتة البحتث تكمن في تجريتب طريقين األول هو معرفة التطور الحاصتتتتتتتتتتتتتتل في 

ة عن طريق تطبيق هذه الجمل الخططية مستتتتتتتتتوى األداء المهاري وعدداا من المهارات األستتتتتتتتاستتتتتتتتي
الهجومية، أما الثاني فهو معرفة أي الطريقتين التدريبيتين)التكراري أم الفتري مرتفع الشدة( ستكون 
لها األثر االيجابي والواضتتح في تطبيق هذه الجمل الخططية الهجومية ومدى التأثير بشتتكل فعال 

 على المتغيرات التابعة للبحث.
 حث:مشكلة الب 1-2

قد يستتتتتتطيع الباحثان االستتتتتتدالل على مشتتتتتكلة البحث من خًلل تحليل محتوى المصتتتتتادر العلمية 
والدراستات الستابقة وقد يكون السبيل لذلك تحليل المناهج التدريبية أو بعض المشاهدات للتدريبات 
ا هوالمبتاريتات على أرض الواقع، فمن خًلل متا ستتتتتتتتتتتتتتبق والخبرة التتدريبية البستتتتتتتتتتتتتتيطة التي يتمتع ب

البتتاحثتتان وبعتتد مًلحظتتة وتحليتتل هتتذه اللعبتتة وجتتد أن مجموعتتة التحركتتات المنظمتتة التي يقوم بهتتا 
العبي الفريق تلعب دوراا كبيراا على طول دقائق المباراة سواءا كانت هذه التحركات وفقاا لجملة من 

كرة العراقية ال التحركات الهجومية أم الدفاعية بالكرة أم بدونها، وكذلك نستتتتتتتتتتتتتطيع القول بأن حقيقة
زاء هذه  ونتيجةا لستوء التخطيط وضيق الوقت في إعداد الفرق الرياضية وألسباب متعددة أخرى، وا 
الظروف الحالية وما يكون فيها من فترات اإلعداد القصتتتتتتيرة وغير المنتظمة لًلعبين والفريق كان 

رات ا تدريب المهايحتم على الباحثان إيجاد تدريبات خاصتتتتتتتتتة ضتتتتتتتتتمن طريقة معينة يتم من خًلله
األساسية والتأثير في مستوى األداء المهاري إيجابياا والسّيما فيما يتعلق بالشق الهجومي، لذا أتجه 
الباحثان بتفكيرهما إلى وضتتتتتتتتتتتتتتع مجموعة من الجمل الخططية الهجومية التي يستتتتتتتتتتتتتتتخدمها جميع 

 الًلعبين)عدا حارس المرمى( والتدريب عليها ضمن منهاج تدريبي خاص.
ي ضتتتتتتتتتتوء ما تقدم يتضتتتتتتتتتتح أن الجمل الخططية الهجومية كانت محور االهتمام لتكون المتغّير وف

المستتتتتتتتتتتتتتتقتتل األول في البحتتث، أمتتا المتغّير المستتتتتتتتتتتتتتتقتتل الثتتاني فيتتدور حول الطريقتين التتتدريبيتين 
المستتتخدمتين في المنهاج التدريبي المقترح لتدريب الجمل الخططية الهجومية إذ تم إختيار طريقة 

ريب التكراري في تدريب هذه الجمل الخططية لمنطقية العمل التدريبي فيها، وتم اختيار طريقة التد
التتتدريتتب الفتري المرتفع الشتتتتتتتتتتتتتتتدة لمنطقيتتة الواقع الفعلي ألجواء وأحتتداث المبتتاراة، وعليتته تم إعتتداد 
 وتصتتتتتتتتتتتتتتميم منهتاج تتدريبي يقوم على عتدد من الجمتل الخططية الهجومية ليتم أداؤها في جزء من
القستتتم الرئيس من الوحدة التدريبية الواحدة، وهنا الستتتؤال الذي نريد اإلجابة عنه من خًلل مشتتتكلة 
البحث بشتتتتتتتتتتقها األول وهو: هل أن هذه التدريبات)الجمل الخططية الهجومية( ستتتتتتتتتتيكون لها تأثيراا 
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حث لة البعلى مستتوى األداء المهاري وعدٍد من المهارات األستاستية أم ال؟، أما الشق الثاني لمشك
فيدور لإلجابة عن السؤال اآلتي وهو: أي الطريقتين التدريبيتين)التكراري أم الفتري المرتفع الشدة( 
ستكون ذات تأثير إيجابي أكثر من األخرى في تطوير مستوى األداء المهاري وعدٍد من المهارات 

 األساسية لًلعبي كرة قدم الصاالت؟
 
 
  أهداف البحث:  1-3
ن أثر الجمتل الخططية الهجومية في مستتتتتتتتتتتتتتتوى األداء المهاري وعدداا من الكشتتتتتتتتتتتتتتف ع 1-3-1

 المهارات األساسية لًلعبي كرة القدم للصاالت بطريقة التدريب التكراري.
الكشتتتتتتتتتتتتتتف عن أثر الجمتل الخططية الهجومية في مستتتتتتتتتتتتتتتوى األداء المهاري وعدداا من  1-3-2

 التدريب الفتري المرتفع الشدة. المهارات األساسية لًلعبي كرة القدم للصاالت بطريقة
الكشتتتتتف عن داللة الفروق االحصتتتتتائية في مستتتتتتوى األداء المهاري وعدداا من المهارات  1-3-3

األستتتاستتتية عند استتتتخدام الجمل الخططية الهجومية بين طريقتي التدريب التكراري والفتري المرتفع 
 الشدة.

 فروض البحث: 1-4
بين االختبتتارين القبلي والبعتتدي ولمصتتتتتتتتتتتتتتلحتتة االختبتتار وجود فروق ذات داللتتة معنويتتة  1-4-1

البعدي في مستتتتتتتتوى األداء المهاري وعدداا من المهارات األستتتتتتتاستتتتتتتية لًلعبي كرة القدم للصتتتتتتتاالت 
 بطريقة التدريب التكراري.

وجود فروق ذات داللتتة معنويتتة بين االختبتتارين القبلي والبعتتدي ولمصتتتتتتتتتتتتتتلحتتة االختبتتار  1-4-2
اء المهاري وعدداا من المهارات األستتتتتتتاستتتتتتتية لًلعبي كرة القدم للصتتتتتتتاالت البعدي في مستتتتتتتتوى األد

 بطريقة التدريب الفتري المرتفع الشدة.
وجود فروق ذات داللتتة معنويتتة في االختبتتارات البعتتديتتة بين طريقتي التتتدريتتب التكراري  2-4-1

 ة. والفتري المرتفع الشدة في مستوى األداء المهاري وعدداا من المهارات األساسي
 مجاالت البحث: 1-5
المجال البشتتتتتري: العبو نادي نينوى بكرة قدم الصتتتتتاالت)فئة المتقدمين( المشتتتتتاركين في  1-5-1

 (.1024 -1021الدوري العراقي الممتاز للموسم الكروي)
 (.10/22/1021( ولغاية)0/4/1021المجال الزماني: ابتداءا من) 1-5-2
 ينوى، الساحل األيمن، قاعة الشهيد أمجد نوري.المجال المكاني: العراق، محافظة ن 1-5-3
 تحديد المصطلحات: 1-6
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  الجمل الخططية الهجومية: 1-6-1
هي مجموعتتتة من التحركتتتات المتفق عليهتتتا بين عتتتدد من الًلعبين والتي يتم التتتتدريتتتب عليهتتتا  -

ًلءم تبإستتمرار ويجب أن تتناستتب مع قدرات الًلعبين في التحرك ومستاحة الملعب الصتتغيرة بما ي
 (.211، 1004مع التطبيقات الفنية لقانون اللعبة)كشك،

هي "مجموعتتة من الحركتتات غير المتمتتاثلتتة والتمتتارين المختلفتتة المرتبطتتة مع بعضتتتتتتتتتتتتتتهتتا ربطتتاا  -
 (.09، 1000إنسيابياا جميًلا")عبد المجيد،

 اإلطار النظري والدراسات السابقة المشابهة: -2
 اإلطار النظري: 2-1
 مل الخططية الهجومية:أهداف الج 2-1-1

 برى الباحثان أن أهداف التدريب على الجمل الخططية الهجومية يمكن أن نجملها بما يأتي:
 تحرك الًلعب بشكل منفرد بما يخدم اللعب الجماعي. -
نستتتتتتتتيابي للوصتتتتتتتتول إلى مرمى المنافس  - تحرك الًلعبين كأفراد ومجموعات بشتتتتتتتتكل متناستتتتتتتتق وا 

 وتسجيل أكبر عدد من األهداف.
 رفع المستوى البدني والمهاري والخططي والنفسي والذهني للفريق. -
 الوصول إلى آلية األداء وبناء الهجوم بشكل صحيح. -
 اإلرتقاء بالتفكير الخططي لًلعبين وحسن التصرف في األداء داخل المباريات الرسمية. -
ي قتصتتتتتتتاد بالمجهود البدنيكون العمل فيها على وفق آلية مخطط لها مستتتتتتتبقاا مما يؤدي إلى اإل -

 والمهاري والنفسي والذهني.
 معرفة كل العب ما سيقوم به من واجبات وعمل في الجملة الخططية المعينة. -
 مستوى األداء المهاري: 2-1-2

في كرة القتدم الحديثة يلعب األداء المهاري دوراا كبيراا في تحقيق نتائج إيجابية على الفرق األخرى 
ن إتقانها بدرجة عالية يربك المنافس إذ تلعب المهارة  بشتتتتتتتتتتكل خاص دوراا كبيراا في نجاح اللعب وا 

ويجعل المهاجم في مواقف جيدة مما يستتتهل عليه القدرة في الهجوم والوصتتتول إلى مرمى المنافس 
ونقًلا عن)سكلوفان( يشير)الجبالي( إلى أن األداء الفني في المنافسات هو المعيار الحقيقي لتقويم 

ن  مستتتويات األداء الفني حيث إن تفاصتتيل وتصتتنيفات األداء الفني ترتبط بخصتتائص المنافستتة وا 
التدريب على انموذج لألداء الفني خًلل المنافستات هو أفضتل وستيلة للوصول للمستويات العالية 
من األداء، وأفضتتتتتتتتتتتل مكان يتم فيه تقويم األداء الفني هو المنافستتتتتتتتتتتات، وهو المحصتتتتتتتتتتتلة النهائية 

(، 201، 1001عداد ستتتتتتتتتتتواء كان البدني أو الفني أو الخططي أو النفستتتتتتتتتتتي)الجبالي،لعمليات اإل
وعليه فإنه كلما كان مستتوى األداء لجميع المهارات بشتكل فعال كانت األهمية الكبيرة لها حاضرةا 
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في مردود اللعب الهجومي الفردي أو الجماعي والستتتتتّيما عندما يكون اللعب في النصتتتتتف الخاص 
إلنهاء الهجمة ووضتتتتتتتتتتتتتتع الكرة في مرمى المنافس وحستتتتتتتتتتتتتتم النتيجة، وهناك ثًلثة  بملعب المنافس

أساليب يمكن إستخدامها في عملية التحليل هي)إستمارة المًلحظة، والتسجيل الصوتي، والتسجيل 
 الصوري(، وتم إعتماد)التسجيل الصوري( ألنه أكثر األساليب دقةا وذلك لألسباب اآلتية:

رجي على تستتتتتتتتتتتتتتجيتل المباراة إال في حالة إنقطاع التيار الكهربائي وقد ليس هنتاك أي مؤثر ختا -
 يستعاض عنه بالبطارية.

 ليس هناك من حركات ال تسجل. -
إن الخطتأ في تقتدير الحركتة يكون قليًلا وذلتك إلمكتانية التحكم في إعادة الحركة ألكثر من مرة  -

 وتحديدها بدقة.
 (.140، 2999وقت واحد)الخشاب وآخران،يمكن من خًلله تسجيل حركات الفريقين ب -
 المهارات األساسية: 2-1-3

يذكر)حمد( أنه "عندما نتحدث عن مهارات كرة قدم الصتتاالت فأننا نتحدث عن نوعية خاصتتة من 
مهارات كرة القدم العالية المستتتتتتتتتوى والمتميزة، وكذلك نتحدث عن فن إتقان المهارات األستتتتتتتتاستتتتتتتتية 

قانها إلى درجة عالية ومستتتتتتتتتتتتتتوى مرتفع تصتتتتتتتتتتتتتبح إمكانية تنفيذ خطط المتميزة للعبة والتي بدون إت
اللعب والتحركات صتتعبة للغاية ألنها الوستتيلة األستتاستتية لًلعب في التعامل مع الكرة وتنفيذ الشتتق 
ن مهارات كرة قدم الصتتتاالت هي المهارات نفستتتها في لعبة)كرة  الخططي الدفاعي أو الهجومي، وا 

لعام في األداء إال أن التوصيف الفني لهذه المهارات يختلف في كل القدم األم( من حيث الشتكل ا
 (.20 -21، 1021منهما وبما يتًلءم ويتناسب مع مواصفات كل منهما")حمد،

 "ويشير)الجبوري( إلى تقسيم المهارات األساسية في لعبة كرة قدم الصاالت على أنها هي:
 الضربة الجانبية. -الدحرجة.     -  اإلخماد.      -التمرير.        -التهديف.      -
  (.12، 1000قطع الكرة")الجبوري، -المراوغة.        -الضربة الركنية.           -

 والمهارات األساسية المختارة قيد البحث هي)التمرير، والتهديف، والدحرجة، واإلخماد( وكاآلتي:
 التمرير: 2-1-3-1

ة قدم الصاالت هو من األعمدة األساسية لهذه اللعبة حيث يذكر)الجبوري( "بأن التمرير في لعبة كر 
ختيار اللحظة المناسبة للتمرير والتركيز  يعتمد على الرؤية الجيدة لًلعب المستحوذ على الكرة وا 
والثبات على القدم في أثناء التمرير، وأن عملية تمرير الكرة بدقة وسرعة وفاعلية بين الًلعبين 

لخصم وتعطي الفرصة لتسجيل هدف عليه"، ويعرفها بأنها: "عملية إرسال تؤدي إلى إرباك الفريق ا
الكرة بالقدم إلى الزميل مراعياا فيها الدقة العالية في توجيه الكرة في اإلتجاه الصحيح والقوة المناسبة 
إليصال الكرة في الوقت المطلوب إلى المكان المطلوب والتوقيت الجيد للحظة إرسال الكرة فضًلا 
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(، ويذكر)المؤمن( "أن 11، 1000وقع الًلعب الزميل ومساحة الملعب والخصم")الجبوري،عن م
مهارة التمرير هي المهارة األساسية األكثر استخداما في كرة قدم الصاالت فهي األساس الذي 
تستند عليه اللعبة كونها المهارة األولى التي يستخدمها الًلعب لبدء اللعب، ومن خًللها يتم تطبيق 

تطلبات اللعبة في تأدية واجبات الًلعبين الهجومية للوصول إلى الحالة االيجابية المثلى لألداء م
 (.10، 1000الخططي")المؤمن،

 
 التهديف: 2-1-3-2

تشير)هدايت( إلى أهمية التهديف بكرة قدم الصاالت بقولها "إن لعبة خماسي كرة القدم هي لعبة 
 اا ولصغر مساحة اللعب نجد أن الًلعبين يصلون إلى مرمىسريعة وخالية من توقف الًلعبين تقريب

منافسيهم بشكل سريع وكثير لذلك يجب أن تكون نهاية الهجمات بشكل صحيح ألنها تؤدي إلى 
الفوز بالمباراة لذلك وجب على الًلعبين أن يتعلموا هذه المهارة ويتدربون عليها بشكل 

ايت( بأن لعبة كرة قدم الصاالت هي لعبة ويتفق)الوكيل( مع)هد(، 42، 1004كاٍف")هدايت،
سريعة جداا في معدالت األداء وقد ال يتوقف فيها الًلعبون تقريباا إال عندما تكون الكرة خارج 
اللعب لذا فإن الًلعبين سوف يصلون إلى مرمى المنافس بصورة متكررة وسريعة وعليه وجب 

لتوقف المختلفة سواء أكانت في أثناء اتدريب الًلعبين بشكل جيد على التهديف في كل الظروف 
أم السير بالكرة أم الركض، ومن حيث المكان فيعتمد على قرب المسافة من المرمى ولكي يكون 
يجابياا يجب أن يمتاز بالدقة والقوة الًلزمة والسرعة المطلوبة، ومن صفات التهديف  تهديفه ناجحاا وا 

هارة هي مقياس لمدى إمكانية الًلعب في الموازنة بين الناجح)الدقة، والسرعة، والقوة( ألن هذه الم
نسبة الدقة ونسبة القوة في التهديف على المرمى بوصفهما عنصران مطلوبان على أن تكون تلك 

 (12، 1002)الوكيل، الموازنة حسب الموقف الذي يتواجد فيه الًلعب.
 الدحرجة: 2-1-3-3

رة للتخلص من المنافس عند عدم وجود فرصتتتتة إن العب كرة قدم الصتتتتاالت يحتاج إلى هذه المها
لتمرير الكرة والستتّيما خاصتتة أن عدد الًلعبين قليل ومستتاحة الملعب صتتغيرة لذلك يحتاج الًلعب 
إلى تغيير في اإلتجتاه والتمويتته أمتتام المنتتافس للحصتتتتتتتتتتتتتتول على فرصتتتتتتتتتتتتتتة للتقتتدم وخلخلتة دفتتاعتتات 

تتتاج إلى هتتذه المهتتارة للتخلص من المنتتافس، ويتتذكر)المؤمن( "بتتأن العتتب كرة قتتدم الصتتتتتتتتتتتتتتتاالت يح
(، وتحظو هتتذه المهتتارة من 11، 1002المنتتافس عنتتد عتتدم وجود فرصتتتتتتتتتتتتتتة لمنتتاولتتة الكرة")المؤمن،

األهمية لما لها من دور مهم في التنقل بين العبي الفريق المنافس مع الكرة والستتتيما في الحاالت 
 بير من الًلعبين في الملعب منالتي ال يمكن لًلعب فيه من أداء مهارة أخرى بستتتتتتتتتبب العدد الك

جهتتة وعتتدم اختتذ الفراغ من الزمًلء في األمتتاكن الجيتتدة من جهتتة أخرى والتي تحتم على الًلعتتب 
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في هتذه الحاالت القيام بالدحرجة فضتتتتتتتتتتتتتتًل عن أنها تعد من حاالت إضتتتتتتتتتتتتتتاعة الوقت في المباراة 
 (.11، 1021الراشدي،ًا)وخاصة عندما يكون الفريق فائز

 اد:اإلخم 2-1-3-4 
تعد مهارة اإلخماد من العوامل الفنية الرئيستتة لتنفيذ خطط اللعب الهجومية والدفاعية ألن الستتيطرة 
على الكرة تعطي الًلعب حرية التصتتتتتتتتتتتتترف في اللعب وفي جميع المواقف، وتتطلب القدرة العالية 

لب ستتتتتتتفي تحكم الًلعب بأجزاء جستتتتتتتمه عدا اليدين للستتتتتتتيطرة على الكرة من الحركة فهي تجعله ي
(، 11، 1002الفرصتتتتتتتة على المنافس في قطع الكرة منه فضتتتتتتتًلا عن أنه يكستتتتتتتب الوقت)المؤمن،

أما)الوكيل( فيشتير إلى أهمية هذه المهارة بقوله "إن إخماد الكرة بنجاح والسيطرة عليها بإتقان يعد 
ة الفشتتتتل ر الوستتتتيلة المضتتتتمونة لفتح الباب لغرض القيام بفعالية تالية أما إذا كان مصتتتتير تلك المها

(، في حين 14، 1002فهتتذا يعني فستتتتتتتتتتتتتتح المجتتال للفريق المنتتافس بتتأن يكون مهتتاجمتتاا")الوكيتتل،
أن)هدايت( تعرف مهارة اإلخماد بأنها "البداية الناجحة ألداء المهارات األخرى وحستتتتتتب ما يتطلبه 

 (.19، 1004الموقف خًلل اللعب")هدايت،
 إجراءات البحث: -3
 منهج البحث: 3-1

 م المنهج التجريبي لمًلءمته لطبيعة البحث ومشكلته. تم استخدا
 مجتمع البحث وعينته: 3-2
حِدَد مجتمع البحث بالطريقة العمدية والمؤلف من العبي نادي نينوى بكرة قدم الصاالت للموسم ’

( العبتتتاا 20( العبتتتاا، وتكونتتتت عينتتتة البحتتتث من)29( والبتتتالغ عتتتددهم)1024 -1021الكروي)
( %04.12العمدية وتم توزيعهم بالطريقة العشتتتوائية، وبلغت نستتتبة عينة البحث)اختيروا بالطريقة 

وقستتتتمت العينة على العبين( لكونهم حراستتتتاا للمرمى  1)من مجتمع البحث األصتتتتلي بعد استتتتتبعاد
 .العبين( في كل مجموعة 0مجموعتين تجريبيتين وبواقع)

 وسائل جمع البيانات: 3-3
 ، واالستبيان، والمقابلة الشخصية، واالختبارات والقياس(.تحليل المحتوى للمصادر العلمية)
ختباراتها: 3-4  تحديد المهارات األساسية وا 
 تحديد المهارات األساسية:  3-4-1

 الخاصة بًلعبي كرة قدم الصاالت في إستمارة إستبيان تم وضتع مجموعة من المهارات األساسية
خصتتتصتتتين في مجاالت)علم التدريب الرياضتتتي، وتم توزيعه على مجموعة من الستتتادة الخبراء المت

وكرة قدم الصتتتتتتتتتتتتتتاالت( ، وعند تفريغ محتواه تم اإلعتماد على  والقيتاس والتقويم، ولعبتة كرة القتدم،
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(، إذ إنه على الباحثين "الحصتتتتتتتتتول على نستتتتتتتتتبة %200التي حازت على نستتتتتتتتتبة اتفاق)المهارات 
 ( يبين ذلك.2(، والجدول)210 ،2901فأكثر( من أراء المحكمين")بلوم وآخرون، %21اتفاق)

 ( أتفاق السادة الخبراء في تحديد المهارات األساسية وعددهم ونسبهم المئوية1الجدول)
 النسبة المئوية عدد المتفقين عدد الخبراء المهارات  ت
 %111 15 15 دقة التمريرة من الحركة 1
 %111 15 15 دقة التهديف من الحركة 2
 %111 15 15 الدحرجة بالكرة 3
 %111 15 15 اإلخماد من الحركة 4
 تحديد االختبارات المهارية: 3-4-2

تم تحديد مجموعة من االختبارات الخاصتتتة بًلعبي كرة قدم الصتتتاالت لقياس المهارات األستتتاستتتية 
(، وتم إعداد إستتتتتتتتتمارة إستتتتتتتتتبيان 1قيد البحث وتم تطبيق الشتتتتتتتتروط العلمية عليها كما في الجدول)

موعة من الستتتتتادة الخبراء المتخصتتتتتصتتتتتين، وعند تفريغ محتواه تم اإلعتماد على وتوزيعها على مج
 .(%200االختبارات اآلتية ألنها حازت على نسبة اتفاق جميع الخبراء)

 اإلختبارات المستخدمة في البحث: 3-4-3
 االختبارات المهارية:3-4-3-1
 ( شواخص بطريقة بارو.1الدحرجة بالكرة: الدحرجة بالكرة حول) -
دقة التهديف من الحركة: التهديف من الحركة على التقستتتتتتتتتتتيمات المتداخلة والمرستتتتتتتتتتتومة داخل  -

 الهدف.
، 1000دقة التمريرة من الحركة: تمرير كرة أرضية من الدحرجة على مسطبة مقسمة)الجبوري، -

21 ،10 ،91.) 
م(  2اإلخماد من الحركة: إيقاف أو إمتصتتتتتتتتتتتتتاص الكرة األرضتتتتتتتتتتتتتية حتى تستتتتتتتتتتتتتكن داخل مربع) -

 (.11، 1000)المؤمن،
 االختبارات البدنية )لغرض التكافؤ(: 3-4-3-2
 (.09، 1009م( من بداية متحركة)السرعة االنتقالية القصوى()الزهيري، 10ركض) - 
 (.04، 1009( شواخص)الرشاقة()الزهيري،1الجري باتجاهات مختلفة حول) -
 (.24، 1009سرعة للرجلين()الزهيري،( قفزات بالتعاقب ألبعد مسافة)القوة المميزة بال20) -
 (.240، 2900)التكريتي والحجار،الوثب الطويل من الثبات)القوة االنفجارية األفقية للرجلين( -
 (.29، 1009م( مرتد)مطاولة السرعة()الزهيري، 220.00ركض) -
 تحديد الجمل الخططية الهجومية: 3-5
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على  وتم توزيعها في إستتتتتمارة إستتتتتبيان، تم تصتتتتميم عدداا من الجمل الخططية الهجومية ووضتتتتعه
 مجموعة من الستتتادة الخبراء المتخصتتتصتتتين في مجاالت)علم التدريب الرياضتتتي، ولعبة كرة القدم،
وكرة قدم الصتتتتتتتتتتتتاالت(، وعند الحصتتتتتتتتتتتتول على اإلجابات وتفريغ محتواها تم اإلعتماد على الجمل 

 براء. (، التي حازت على اتفاق جميع الخ2الخططية الهجومية)الملحق
 
 
 
 
 األجهزة واألدوات المستخدمة: 3-6
ستتاعة توقيت  -(. 10كرات قدم للصتتاالت عدد) -ملعب لكرة قدم الصتتاالت)القاعة الداخلية(.  -

شريط الصق  -(.10شتواخص عدد) -(.2ميزان طبي عدد) -(.2شتريط قياس عدد) -(. 1عدد)
 سم(. 10طرة بطول)سم( مثبته عليه مس10صندوق ارتفاعه) -(.Fit pulsجهاز) -ملون
 اإلجراءات الميدانية في البحث: 3-7
 المنهاج التدريبي والتجربة االستطالعية: 3-7-1
 المنهاج التدريبي: 3-7-1-1

تم وضتتتتتتتتع منهاج تدريبي  يضتتتتتتتتم جمًلا خططية هجومية وبالطريقتين التدريبيتين)التكراري والفتري 
دة راء المقابلة الشتتتخصتتتية مع بعض الستتتاوبعد إجإستتتتمارة استتتتبيان مرتفع الشتتتدة(، وتم وضتتتعه في 

تم إجراء بعض التعديًلت البستتتتتتيطة، وبعدها تم توزيعه على مجموعة من الستتتتتتادة الخبراء  الخبراء
وكرة قتتتتتتدم  المتخصتتتتتتتتتتتتتتصتتتتتتتتتتتتتتين في مجتتتتتتاالت)علم التتتتتتتدريتتتتتتب الريتتتتتتاضتتتتتتتتتتتتتتي، ولعبتتتتتتة كرة القتتتتتتدم،

حاز  ج التدريبي ألنه(، وعند جمع اإلستتتتتبيان وتفريغ محتواه تم إعتماد المنها1الصتتتتاالت()الملحق
 .(%200على نسبة إتفاق)

 التجربة االستطالعية:  3-7-1-2
تم إجراء التجربة االستطًلعية الخاصة بالمنهاج التدريبي على قسم من عينة البحث)عينة التجربة 

العبين( وكان الهدف منها تحديد فترات الراحة المناستتتتتتتتبة بين التكرارات  0الرئيستتتتتتتتة( وتتكون من)
جتتتتتتاميع ولكًل  الطريقتين التتتتتتتدريبيتين)التكراري والفتري المرتفع الشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة( عن طريق وبين الم
( وهو)جهاز إيطالي المنشتأ يقيس معدل ضربات القلب عن بعد السلكي(، فضًلا Fit pulsجهاز)

عن مدى مًلءمة ومناستتبة الجمل الخططية الهجومية للعينة وعدد التكرارات، وبوجود فريق العمل 
 المساعد.

 استمارة تحليل مستوى األداء المهاري: 3-7-2
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بعد اإلطًلع على العديد من البحوث والدراستتتتات الستتتتابقة التي تناولت تحليل األداء في لعبة كرة  
من خًلل و القدم، وكرة قدم الصتاالت قام الباحثان بتصتميم إستمارة لتحليل مستوى األداء المهاري 

(، 1ق)الملحم إجراء تعديل بستتتتتيط على اإلستتتتتتمارةالمقابلة الشتتتتتخصتتتتتية مع بعض الستتتتتادة الخبراء ت
الستتتتتتتتتادة الخبراء المتخصتتتتتتتتتصتتتتتتتتتين في مجاالت)علم التدريب وبعدها عرضتتتتتتتتتت على مجموعة من 

 وكرة قدم الصتتتتاالت(، وعند جمع اإلستتتتتبيان وتفريغ الرياضتتتتي، والقياس والتقويم، ولعبة كرة القدم،
(، والهدف من هذه االستتتتتتمارة %200ق)محتواه تم إعتماد اإلستتتتتتمارة ألنها حازت على نستتتتتبة إتفا

هو تحليل أداء العبي الفريق من خًلل المحاوالت الناجحة والفاشتتتتلة للوقوف على مستتتتتوى األداء 
 .المهاري لهم

 الشروط العلمية لالختبارات: 3-7-3
على الرغم من أن هذه اإلختبارات مقننة على العبي كرة قدم الصتتتتتاالت وتم تطبيقها على هذه  -

حصتتتتراا عند تصتتتتميمها في وقت ستتتتتابق، قام الباحثان بإجراء المعامًلت العلمية لإلختبارات  العينة
العبتاا(، مع إجراء تعتديتل بستتتتتتتتتتتتتتيط على إختبار اإلخماد من  20المهتاريتة على أفراد عينتة البحتث)

م( للخط 1م( إلى)1الحركة الذي تم تطبيقه على العبي كرة قدم الصتاالت وهو)زيادة المسافة من)
يبعتتد عن مربع اإلخمتتاد ويقف عنتتده الًلعتتب الختتامتتد للكرة(، وذلتتك ألن إختبتتار اإلخمتتاد قبتتل التذي 

تعديله كان بستيطاا على أفراد عينَة البحث مع مراعاة عرض اإلختبار المعدل على الستادة الخبراء 
 للحصول على الصدق الظاهري ، ثم إجراء الشروط العلمية له وكاآلتي:

 :ثيات االختبارات 3-7-3-1
( 0/9/1021للتتأكتد من ثبتات االختبتارات المهتاريتة قام الباحثان بتطبيق جميع االختبارات بتاريخ)

عادتها على العينة نفستتتها بعد مرور أربعة أيام، وتم احتستتتاب معامل االرتباط البستتتيط)بيرستتتون(  وا 
ارات بتتبين درجتتات االختبتتارين وأظهرت النتتتائج عًلقتتة ارتبتتاط عتتاليتتة ممتتا يؤكتتد ثبتتات هتتذه االخت

 ( يبين معامل ثبات هذه االختبارات.1والجدول)
 الصدق ال اتي: 3-7-3-2

( إذ 110، 2999( فأكثر)التكريتي والعبيدي،0.20يعد االختبار صتتتادقاا إذا كان معامل الصتتتدق)
استتتتتتتتتتتخرج الصتتتتتتتتتتدق الذاتي لًلختبار عن طريق حستتتتتتتتتتاب الجذر التربيعي لمعامل ثبات االختبار، 

 الصدق لًلختبارات المهارية.( يبين معامل 1والجدول)
 موضوعية االختبارات:  3-7-3-3

(، وتم التحقق من 200،  1000الموضتتتتتتتتتتوعية هي "درجة االتفاق بين ُمقدِّري الدرجة")رضتتتتتتتتتتوان،
موضتتتتتتتتتوعية االختبارات المهارية بتستتتتتتتتتجيل النتائج من محكمين اثنين في وقت واحد لعينة البحث 
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تباط البسيط بين نتائج المحكمين فكانت هناك عًلقة (، واحتسب معامل االر 21/9/1021بتاريخ)
 ( يبين ذلك.1ارتباط عالية في االختبارات جميعها مما يؤكد موضوعية التقويم، والجدول)

 ضوعية(( المعالم اإلحصائية لالختبارات المهارية)الصدق والثبات والمو 2الجدول)

 تجانس وتكافؤ مجموعتي البحث: 3-7-4
 تجانس مجموعتي البحث: 3-7-4-1

قتتام البتتاحثتتان بتتإجراء عمليتتة التجتتانس على مجموعتي البحتتث لضتتتتتتتتتتتتتتبط متغيرات)العمر، والطول، 
 (.1والوزن( بعد أن تم تقسيم العينة إلى مجموعتين تجريبيتين وبصورة عشوائية، كما في الجدول)

 اإلحصائية لمجموعتي البحث( المعالم 3الجدول)

صغر أأن قيم معامل اإلختًلف للمجموعتين التجريبيتين األولى والثانية ( يتبين 1من الجدول)
( مما يدل على تجانس المجموعتين التجريبيتين، إذ إنه كلما قرب معامل اإلختًلف %10من)
ذا ز %2من) ( يعني أن العينة غير متجانسة)التكريتي %10اد عن)( يعد التجانس عالياا وا 

 (.202، 2999والعبيدي،
 تكافؤ مجموعتي البحث: 3-7-4-2

 تم إجراء التكافؤ بين مجموعتي البحث التجريبيتين لضبط المتغيرات اآلتية:
 ( يبين ذلك.4)مستوى األداء المهاري، المهارات األساسية، الصفات البدنية( والجدول)

 المعالم اإلحصائية للتكافؤ بين مجموعتي البحث( 4الجدول)

   
 المهارات 

الصدق  إعادة االختبار االختبار األول
 ال اتي

 الموضوعية الثبات
 ع± -س ع± -س

 1.15 1.11 1.04 2.13 10.13 2.01 11.44 دقة التمرير من الحركة
 1.05 1.14 1.02 2.42 21.63 2.71 21.10 دقة التهديف من الحركة

 1.07 1.17 1.03 1.45 0.17 1.53 0.13 الدحرجة بالكرة
 1.14 1.14 1.02 1.17 7.60 1.03 7.25 اإلخماد من الحركة

 المجموعة التجريبية الثانية المجموعة التجريبية األولى وحدة القياس المتغيرات
 SK C.V ع± -س SK C.V ع± -س

 %14.52 1.47 3.11 21.21 %15.00 1.03 3.33 21.12 سنة العمر
 %4.07 1.71- 1.43 160.75 %4.51 1.27- 7.51 166.63 سنتيمتر الطول
 %11.01 1.16- 7.35 67.31 %15.11 1.62 0.31 62.51 كيلو غرام الوزن

 المعالم اإلحصائية
 

 المتغيرات            

وحدة 
 القياس

المجموعة التجريبية 
 األولى

المجموعة التجريبية 
 الثانية

قيمة )ت( 
 المحسوبة

 
 االحتمالية

 ع± -س ع± -س
 1.61 1.43 2.31 73.33 4.11 74.14 % مستوى األداء المهاري



 (بالرياضة ترتقي المجتمعات وبالسالم تزدهر األمماألول)المؤتمر   العلمي الدولي 

 8102نيسان     5 - 4ديالى   -العراق   

 

444 
 

 (24( وأمام درجة حرية)0.01)≥* معنوي عند نسبة خطأ 
( 0.01( يتبين أن نستتتتتب االحتمالية لمتغيرات التكافؤ كانت اكبر من نستتتتتبة الخطأ)4من الجدول)

(، مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة معنوية وهذا يشتتتتتتتير إلى تكافؤ 24وأمام درجة حرية)
 المجموعتين التجريبيتين.

 التصميم التجريبي: 3-7-5
تم استتتتتتخدام التصتتتتتميم التجريبي الذي يطلق عليه "استتتتتم)المجموعات المتكافئة العشتتتتتوائية االختيار 

 (.22، 2900وآخران، المندالويذات االختبار القبلي والبعدي المحكم الضبط")
 سالمة التصميم التجريبي: 3-7-5-1

 ل جانبين أحدهما داخلي واآلخر خارجي.إن سًلمة التصميم التجريبي وصدقه يتحقق من خًل
 السالمة الداخلية للتصميم التجريبي: 3-7-5-1-1

تم التأكد والتحقق من الستتتتتتًلمة الداخلية للتصتتتتتتميم عند الستتتتتتيطرة على جميع المؤثرات والمتغيرات 
التي تؤثر في المتغير التتتتابع وهي)ظروف التجربتتتة والعوامتتتل المصتتتتتتتتتتتتتتتتاحبتتتة، العمليتتتات المتعلقتتتة 

، دقتتتة أدوات القيتتتاس، فروق االختيتتتار بين أفراد المجموعتتتة، التتتتاركون للتجربتتتة، تحيز بتتتالنضتتتتتتتتتتتتتتج
 الباحث(.

 السالمة الخارجية للتصميم التجريبي: 3-7-5-1-2
تتحقق الستتتتتًلمة الخارجية للتصتتتتتميم التجريبي عند تمكن الباحث فيها من تعميم نتائج بحثه خارج 

(، وللتأكد من تحقيق 221، 2902)عودة وملكاوي،نطتاق عينتة البحتث في مواقف تجريبية مماثلة
الستتتتتتتتتتًلمة الخارجية ينبغي أن تكون تجربة البحث خالية من األخطاء اآلتيةيتفاعل تأثير المتغّير 
المستتتتتتتتتتتتتتتقتل مع تحيزات االختيتار، تتداخل المواقف التجريبية، أثر اإلجراءات التجريبية وهي)المادة 

 جربة(﴾.مكان الت الفترة الزمنية لتجربة البحث، عدون،المدرب والمسا أهداف البحث، التدريبية،
 التجربتين اإلستطالعيتين للجمل الخططية الهجومية: 3-7-6

 1.61 1.42 3.41 11.13 2.31 11.75 درجة ة التمريرة من الحركةدق
 1.66 1.45 3.10 10.11 2.45 21.51 درجة دقة التهديف من الحركة

 1.77 1.31 - 1.61 0.17 1.36 0.70 ثانية الدحرجة بالكرة
 1.31 1.11 - 1.17 7.51 1.76 7 درجة اإلخماد من الحركة

 1.47 1.74 1.12 2.61 1.11 2.72 ثانية السرعة اإلنتقالية القصوى
 1.10 1.13 - 1.32 11.66 1.22 11.41 ثانية الرشاقة

 1.11 1.11 - 1.11 21.41 1.47 21.20 متر القوة المميزة بالسرعة للرجلين
 1.23 1.26 1.7 1.00 1.12 2.16 متر القوة اإلنفجارية األفقية للرجلين

 1.31 1.01 1.61 27.21 1.05 27.57 ثانية مطاولة السرعة
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( بإجراء التجربة االستتتتتتتطًلعية الثالثة على عينة 2قام الباحث مع فريق العمل المستتتتتتاعد الملحق)
(، وهدفت كلتا 22/9/1021(، والتجربة اإلستطًلعية الرابعة بتاريخ)21/9/1021البحث بتاريخ)

التجربتين اإلستتتتتتتتتتتتتتتطًلعيتين في التعرف على تنفيذ الجمل الخططية الهجومية الستتتتتتتتتتتتتتتة بتكراراتها 
 وأزمنة الراحة بين التكرارات والمجاميع، وبكًل الطريقتين التدريبيتين.

 االختبارات المهارية القبلية: 3-7-1
 ( وعلى النحو اآلتي:20/9/1021د وبتاريخ)تم أجراء االختبارات المهارية القبلية في يوم واح -

 )اإلخماد من الحركة، دقة التمرير من الحركة، الدحرجة بالكرة، دقة التهديف من الحركة(. 
( مبتتاريتتات لعبهتتا الفريق)عينتتة 4تقييم مستتتتتتتتتتتتتتتوى األداء المهتتاري القبلي: قتتام البتتاحثتتان بتحليتتل) -

 صاالت)قبل الدخول بالمنهاج التدريبي(.البحث( ضمن منافسات دوري أندية القطر لكرة قدم ال
 تنفي  المنهاج التدريبي: 3-7-0

 ( 24/22/1021( ولغاية)11/9/1021تم البدء بتنفيذ المنهاج التدريبي الخاص بالبحث بتاريخ)
 طبقت المجموعة األولى)الجمل الخططية الهجومية بطريقة التدريب التكراري(. -
 ططية الهجومية بطريقة التدريب الفتري المرتفع الشدة(.طبقت المجموعة الثانية)الجمل الخ -
( أستتتتتتتتابيع بواقع ثًلث دورات متوستتتتتتتتطة وبمعدل ثًلث 0الخطة الزمنية لتنفيذ المنهاج التدريبي) -

 وحدات تدريبية في األسبوع الواحد.
دة ايكون تموج حركة الحمل في المنهاج التدريبي معتمداا على الزيادة في الحجم التدريبي)الزي -

 في عدد التكرارات(.
 االختبارات المهارية البعدية: 3-7-11
باإلجراءات نفستتتتها والظروف والمتطلبات التي تم اعتمادها في تنفيذ االختبارات القبلية، أجريت  -

 (.22/22/1021االختبارات البعدية جميعها بتاريخ)
بتتاريتتات لعبهتتا الفريق)عينتتة ( م4تقييم مستتتتتتتتتتتتتتتوى األداء المهتتاري البعتتدي: قتتام البتتاحثتتان بتحليتتل) -

 البحث( ضمن منافسات دوري أندية القطر لكرة قدم الصاالت)بعد اإلنتهاء من المنهاج التدريبي(
 الوسائل اإلحصائية:  3-1

 في المعالجات اإلحصائية اآلتية:spss تم استخدام الحقيبة اإلحصائية 
للعينات  tلبسيط )بيرسون(، واختبار )الوسط الحسابي، واالنحراف المعياري، ومعامل االرتباط ا -

 المرتبطة والمستقلة، ومعامل اإللتواء(.
 (.90-09، 1002النسبة المئوية)عمر وآخران، -
 (.200، 2999معامل اإلختًلف)التكريتي والعبيدي، -
 عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها: -4
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ارات األداء المهاري والمه عرض وتحليل نتائج فروق االختبارات القبلية والبعدية لمستوى 4-1
 األساسية للمجموعتين التجريبيتين األولى والثانية ومناقشتها:

عرض وتحلياال نتااائج فروق االختبااارات القبليااة والبعااديااة لمساااااااااتوى األداء المهاااري  4-1-1
 والمهارات األساسية للمجموعة التجريبية األولى:

 
 
 
 

يارية وقيم)ت( المحسوبة لالختبارات القبلية ( األوساط الحسابية واالنحرافات المع5الجدول)
 والبعدية لمستوى األداء المهاري والمهارات األساسية للمجموعة التجريبية األولى

 (2( وأمام درجة حرية)0.01)≥معنوي عند نسبة خطأ  *
 ( يتبين ما يأتي:1من خًلل الجدول)

وجود فروق ذات داللة معنوية في مستتتوى األداء المهاري والمهارات األستتاستتية قيد البحث  بين  -
ة للمجموعة التجريبية األولى، ولمصلحة االختبار البعدي وذلك الن نسب االختبارات القبلية والبعدي

 (.0.01االحتمالية جميعها هي أصغر من نسبة الخطأ)
عرض وتحلياال نتااائج فروق االختبااارات القبليااة والبعااديااة لمساااااااااتوى األداء المهاااري  4-1-2

 والمهارات األساسية للمجموعة التجريبية الثانية:
الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم)ت( المحسوبة لالختبارات القبلية ( األوساط 6الجدول)

 والبعدية لمستوى األداء المهاري والمهارات األساسية للمجموعة التجريبية الثانية

 م اإلحصائيةيالمعال
 

 المتغيرات

وحدة 
 القياس

قيمة )ت(  االختبار البعدي االختبار القبلي
 المحسوبة

 
 االحتمالية

 النتيجة

 ع± -س ع± -س
 * معنوي 1.111  7.74 3.23 11.14 4.11 74.14 % ألداء المهاريمستوى ا

 * معنوي 1.111 5.10 2.31 23.75 2.31 11.75 درجة دقة التمرير من الحركة
 * معنوي 1.111 3.54 2.71 25.13 2.45 21.51 درجة دقة التهديف من الحركة

 * معنوي 1.121 2.06 1.30 0.65 1.36 0.70 ثانية الدحرجة بالكرة
 * معنوي 1.111 7.04 1.03 1.51 1.76 7 درجة اإلخماد من الحركة

 م اإلحصائيةيالمعال
 

 المتغيرات

وحدة 
 القياس

قيمة )ت(  االختبار البعدي االختبار القبلي
 المحسوبة

 
 االحتمالية

 النتيجة

 ع± -س ع± -س
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 (2( وأمام درجة حرية)0.01)≥معنوي عند نسبة خطأ  *
 ( يتبين ما يأتي:0من خًلل الجدول) 
وجود فروق ذات داللة معنوية في مستوى األداء المهاري والمهارات األساسية قيد البحث، بين  -
ختبتارات القبليتة والبعتديتة للمجموعة التجريبية الثانية، ولمصتتتتتتتتتتتتتتلحة االختبار البعدي وذلك الن اال

 (.0.01نسب االحتمالية جميعها هي أصغر من نسبة الخطأ)
 مناقشة نتائج فروق االختبارات القبلية والبعدية للمجموعتين التجريبيتين:  4-1-3

قتتاا ذات داللتتة معنويتتة بين االختبتتارات القبليتتة ( نًلحظ أن هنتتاك فرو 0( و)1من خًلل الجتتدولين)
 والبعدية ولصالح االختبارات البعدية في مستوى األداء المهاري والمهارات األساسية قيد البحث، 

ويعزو البتاحثتان هتذه النتتائج المعنويتة للمجموعتين التجريبيتين)األولى والثانية( إلى التقنين العلمي 
طريقة تدريبية الذي كان له األثر اإليجابي والفعال في إحداث هذا  الستتتليم للحمل التدريبي في كل

في حالة تتابع تكرار الحمل بطريقٍة منتظمة ومستتتتتتتتتتتمرة بحيث يتزامن تكرار ألنه  التطور المعنوي،
الحمل مع المرحلة المثالية في استتتتتتعادة الشتتتتتفاء يكون ذلك متماشتتتتتياا مع مبدأ الزيادة التدريجية في 

 .(11، 2990لنتيجة ستكون حتماا االرتقاء بالمستوى)عثمان،حمل التدريب وا
وتكمن أهمية الطريقتين التدريبيتين)التكراري والفتري المرتفع الشتتتتدة( على التتابع المنظم والمنستتتتق 
ن المنهاج التدريبي الموضتتتتتتتتتتتتتوع للمجموعتين التجريبيتين قد  بين فترة دوام العمل وفترات الراحة، وا 

والا إلى مبدأ التكيف، وتعتمد زيادة مستتتتتتتتتتتتتويات التكيف بدرجة كبيرة على راعى هذه العًلقة وصتتتتتتتتتتتت
، 1001كفاءة عمليات الجهازين العصتتتتتتبي والعضتتتتتتلي وبتخطيط وتنظيم العملية التدريبية)الجبالي،

وكسبب آخر للتطور المعنوي بين االختبارات القبلية والبعدية للمجموعتين التجريبيتين الفترة (، 14
، ويوضح)عبد الفتاح وشعًلن( ذلك بأنه "من اجل الحصول على ضتعت لها العينةالزمنية التي خ

تكيفات فستتيولوجية حقيقية يجب أن يتم التدريب الرياضتتي بشتتكل منتظم ومستتتمر لفترة ال تقل عن 
 (.41، 2994ثمانية أسابيع")عبد الفتاح وشعًلن،

لمعنوي في مستتتتتتتتتتتتتتتوى األداء امتتا فيمتتا يخص مستتتتتتتتتتتتتتتوى االداء المهتتاري فيعزو البتتاحثتتان التطور ا 
المهاري إلى تدريبات الجمل الخططية والتعود على تكرار هذه الجمل من خًلل التدريب المستتتمر 
عليهتتتا والتتتذي أدى إلى الضتتتتتتتتتتتتتتبط العتتتالي لتحركتتتات الًلعبين وتًلفي األخطتتتاء التي قتتتد يقع فيهتتتا 

لًلعبين  األداء المهاري الًلعبين لذلك كان "من الضروري أن يقوم المدرب بتدريباته لرفع مستوى

 * معنوي 1.111 6.53 4.21 12.31 2.31 73.33 % مستوى األداء المهاري
 * معنوي 1.122 3.27 3.17 22.63 3.41 11.13 درجة دقة التمرير من الحركة
 * معنوي 1.146 2.00 3.10 25 3.10 10.11 درجة دقة التهديف من الحركة

 * معنوي 1.121 3.51 1.77 0.63 1.61 0.17 ثانية الدحرجة بالكرة
 * معنوي 1.111 4.51 1.17 0 1.17 7.51 درجة اإلخماد من الحركة
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(، ألن مستتتتتتتتتتتتتتتوى األداء 12، 2991والتتتدريتتب والتركيز على الجمتتل الخططيتتة وتثبيتهتتا")مختتتار،
المهاري يهدف إلى الوصتتتتتتتتتتتتتتول إلى أعلى مستتتتتتتتتتتتتتتوى من األداء الفني مع درجة عالية من اإلجادة 

 (، 202، 1001الي،والتكيف لتكرار أداء هذه المهارات يتم من خًلل التكرار المستمر لألداء)الجب
وعند النظر إلى ما يقوله)حمد( بأنه لم يصتتتتتتتبح التدريب على المهارات األستتتتتتتاستتتتتتتية هدفاا قائماا بل 

(، فقد 1، 1009أصتتتتتتتتتتتتتتبح التتدريتب على المهتارات مرتبطتاا ارتبتاطتاا وثيقتاا بتعلم خطط اللعب)حمد،
هتتارة فيهتتا إذ يكون أحتتد األستتتتتتتتتتتتتتبتتاب هو مجموع الجمتتل الخططيتتة التتذي يتستتتتتتتتتتتتتتم أدائهتتا بتتإدختتال الم

تضتتتتتتتمنت)التمرير من الحركة، واإلخماد من الحركة، والدحرجة بالكرة، والتهديف من الحركة(، إذاا 
كان األداء في كل جملة خططية بوجود الكرة والمضتتتتتتتمون منها إيجاد الًلعب الذي يستتتتتتتتطيع أن 

ن يعملون الًلعبي يؤدي المهارات في مواقف اللعب المختلفة في المباراة ويقودنا ذلك إلى أن جميع
حول محور واحد وهو التحرك الصتتتتتتتتتحيح على وفق مجموعة تحركات متفق عليها مستتتتتتتتتبقاا تهدف 
إلى إيصتال الكرة بشكل سليم إلى مرمى المنافس وتسجيل الهدف لذلك كان اإلهتمام بان تدريبات 

هتتا وهنتتا انالجمتتل الخططيتتة تكون بتتإتجتتاه التتتدريبتتات المعتمتتدة على الكرة واإلحتفتتاظ بهتتا دون فقتتد
نستطيع القول أن ذلك يتطلب من الًلعبين أن يمتلكوا مستوىا عالياا من المهارات، فلعبة كرة القدم 
متًلك  تتصتتتتتتف بالنشتتتتتتاط الحركي مع الكرة وهي تتطلب من الًلعب إتقان المهارات األستتتتتتاستتتتتتية وا 

هذه  تتستتتتتتتتتتتتتتمالقتدرة العتاليتة في تنفيتذها وهي جزء مهم من متطلبات الموقف الخططي إذ يجب أن 
 (.00، 1001المهارات بالدقة في أدائها من الثبات أو الحركة)عبد الحسين،

عرض وتحلياال نتااائج فروق االختبااارات البعااديااة لمساااااااااتوى األداء المهاااري والمهااارات  4-2
 األساسية بين المجموعتين التجريبيتين ومناقشتها.

ألداء المهاري والمهارات عرض وتحليال نتاائج فروق االختباارات البعادية لمساااااااااتوى ا 4-2-1
 األساسية بين المجموعتين التجريبيتين.

( األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم)ت( المحسوبة لإلختبارات البعدية في 7الجدول)
 مستوى األداء المهاري والمهارات األساسية للمجموعتين التجريبيتين.

 م اإلحصائيةيالمعال
 
 

 المتغيرات

وحدة 
 القياس

االختبار البعدي 
للمجموعة التجريبية 

 األولى

االختبار البعدي 
للمجموعة التجريبية 

 الثانية

قيمة )ت( 
 المحسوبة

 
 االحتمالية

 النتيجة

  ع± -س ع± -س
 غير معنوي 1.11 1.25 4.21 12.31 3.23 11.14 % مستوى األداء المهاري
 غير معنوي 1.25 1.12 3.17 22.63 2.31 23.75 درجة دقة التمرير من الحركة
 غير معنوي 1.441 1.11 3.10 25 2.71 25.13 درجة دقة التهديف من الحركة

 غير معنوي 1.14 1.16 1.77 0.63 1.30 0.65 ثانية الدحرجة بالكرة
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 (.24ة)( وأمام درجة حري0.01)≥معنوي عند نسبة خطأ  *
 ( يتبين ما يأتي:2من خًلل الجدول)

عدم وجود فروق ذات داللة معنوية في مستتتوى األداء المهاري والمهارات األستتاستتية قيد البحث  -
بين االختبتتارات البعتتديتتة للمجموعتين التجريبيتين األولى والثتتانيتتة، وذلتتك الن نستتتتتتتتتتتتتتتب االحتمتتاليتتة 

 (.0.01جميعها هي أكبر من نسبة الخطأ)
 ناقشة نتائج فروق االختبارات البعدية بين المجموعين التجريبيتين:م 4-2-2

( نرى أن هنتتتتتتاك فروقتتتتتتاا غير معنويتتتتتتة بين المجموعتين التجريبيتين في 2من خًلل الجتتتتتتدول)
ان قيد البحث، ويعزو الباحث والمهارات األستتتتتتاستتتتتتيةاالختبارات البعدية في مستتتتتتتوى األداء المهاري 

وحدة تدريبية( الذي نفذته المجموعتين التجريبيتين  14الذي تضمن) ذلك إلى أن المنهاج التدريبي
بكًل الطريقتين التتتدريبيتين المستتتتتتتتتتتتتتتنتتدة على األستتتتتتتتتتتتتتس العلميتتة لكتتل طريقتتة تتتدريبيتتة كمتتا وأن كًل 
المجموعتين التجريبيتين نفتذتتا الجمتل الخططيتة الهجوميتة الستتتتتتتتتتتتتتتتة وفق أزمنتة تنطوي تحت نظام 

وستتتتتتتتتتتتتتفاجيني والًلكتاتي( وماله من تأثير ايجابي في مستتتتتتتتتتتتتتتوى األداء الطاقة العامل الًلهوائي)الف
، 2990المهاري والمهارات  األستتتتاستتتتية التي تدرج ضتتتتمن أزمنة عمل هذين النظامين")البستتتتاطي،

( كما إن المناهج التدريبية يقاس نجاحها بمدى التقدم الذي يحققه الرياضتتتتتتي في نوع النشتتتتتتاط 14
نية والمهارية والوظيفية وهذا يعتمد على التكيف الذي يحققه الممارس من خًلل المستتتتتتتتتتتتتتويات البد

 (.21، 2999الفرد في البرنامج التدريبي الذي يطبقه)القط،
 اإلستنتاجات والتوصيات والمقترحات: -5
 االستنتاجات: 5-1
أحتدثتت الجمل الخططية الهجومية بطريقتي التدريب التكراري والفتري المرتفع الشتتتتتتتتتتتتتتده تطوراا  -2

والمهارات األستتتتتتتاستتتتتتتتية)اإلخماد من الحركة، ودقة التمرير من  اا في مستتتتتتتتوى األداء المهاريمعنوي
(، عنتتتد مقتتتارنتتتة نتتتتائج االختبتتتارات القبليتتتة الحركتتتة، ودقتتتة التهتتتديف من الحركتتتة، والتتتدحرجتتتة بتتتالكرة

 والبعدية ولمصلحة االختبار البعدي.
المهارات و  مستوى األداء المهاريلم يحدث أي تطور معنوي بين المجموعتين التجريبيتين في  -1

األستتتتتتتتتاستتتتتتتتتية)اإلخماد من الحركة، ودقة التمرير من الحركة، ودقة التهديف من الحركة، والدحرجة 
(، عند مقارنة نتائج االختبارات البعدية ولكن هناك تطور في االوستاط الحسابية في مستوى بالكرة

ة دق جموعة التجريبية الثانية ومهاراتاالداء المهتاري ومهتارات االخماد والدحرجة ولمصتتتتتتتتتتتتتتلحة الم
 لمصلحة المجموعة التجريبية االولى  التمرير من الحركة، ودقة التهديف من الحركة،

 التوصيات والمقترحات: 5-2

 غير معنوي 1.50 1.11 1.17 0 1.03 1.51 درجة اإلخماد من الحركة



 (بالرياضة ترتقي المجتمعات وبالسالم تزدهر األمماألول)المؤتمر   العلمي الدولي 

 8102نيسان     5 - 4ديالى   -العراق   

 

442 
 

إمكتانيتة استتتتتتتتتتتتتتتختدام تتدريبات الجمل الخططية الهجومية بطريقتي التدريب التكراري والفتري مرتفع  -2
مستتتتتتتتتتتتتوى األداء المهاري وعدٍد من المهارات لًلعبي كرة قدم الشتتتتتتتتتتتتدة إليجابية التأثير في تطوير 

 الصاالت. 
إمكانية تطبيق هذا المنهاج التدريبي على فئات أخرى)كًلعبي الدرجة األولى والثانية( عندما  -1

عداد الفريق للمنافسة.  ال يتوفر الوقت الكافي للتدريب وا 
مل يباتهم بالضغط على نظام الطاقة العاضرورة التأكيد على مدربي كرة قدم الصاالت في تدر  -1

 والمسيطر وخصوصية طبيعة التمرينات التي تكون في أجوائها مقاربة إلى ما يحدث في المباراة.
 المصادر العربية واألجنبية: -
 المصادر العربية: -
(: اإلختبار والتحليل في كرة القدم، مطبعة جامعة 2992إسماعيل، ثامر محسن وآخران) -

 ، العراق.الموصل
أستتتتس وقواعد التدريب الرياضتتتتي وتطبيقاته، دار المعارف، : (2990البستتتاطي، أمر اهلل أحمد) -

 اإلسكندرية، مصر.
تقييم تعلم الطتالتب التجميعي والتقويمي، )ترجمة( محمد أمين المفتي  (:2901بلوم، بنيتامين وآخرون) -

 .وآخرون، دار ماكورهيل، القاهرة، مصر
 (: اإلعداد البدني للنساء.2900ياسين والحجار، ياسين طه محمد علي)التكريتي، وديع  -
(: التطبيقات اإلحصائية في بحوث التربية 2999التكريتي، وديع ياسين والعبيدي، حسن محمد) -

 ، دار الكتب للنشر، الموصل، العراق.1الرياضية، ط
 حلوان، مصر.، 4(: التدريب الرياضي النظرية والتطبيق، ط1001الجبالي، عويس) -
(: "تصتتتتتتتتتميم وبناء بعض اإلختبارات المهارية الهجومية 1000الجبوري، عمار شتتتتتتتتتهاب أحمد) -

 لًلعبي خماسي كرة القدم"، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الموصل، العراق.
 ، العراق.2(: خماسي كرة القدم، )مراجعة( د. أسعد الزم، ط1009حمد، راشد داؤد) -
 (: كرة القدم الشاطئية، المهارات والتمارين التطويرية، العراق.1021)حمد، راشد داؤد -
(: "تحليل لعب الفريق الفائز األول والثاني والثالث في بطولة 2999الخشتتتتتتتتتتتاب، زهير قاستتتتتتتتتتتم) -

"، بحث منشتتتتتتتتتور في مجلة 2994 -2991دوري أندية القطر للدرجة األولى بكرة القدم لموستتتتتتتتتم 
 ، الموصل، العراق. 24، العدد 1مجلد الرافدين للعلوم الرياضية، ال

مزيدة  1(: كرة القدم، دار الكتب للطباعة والنشتتتتتتتتتر، ط2999الخشتتتتتتتتتاب، زهير قاستتتتتتتتتم وآخران) -
 ومنقحة، الموصل، العراق. 



 (بالرياضة ترتقي المجتمعات وبالسالم تزدهر األمماألول)المؤتمر   العلمي الدولي 

 8102نيسان     5 - 4ديالى   -العراق   

 

444 
 

(: "تأثير تمرينات مهارية في عدد من القدرات  البدنية 1021)محمد يونس الراشتتدي، نغم مؤيد -
ستتتتتتتتتاستتتتتتتتتية لًلعبات كرة قدم الصتتتتتتتتتاالت"، أطروحة دكتوراه غير الخاصتتتتتتتتتة والوظيفية والمهارات األ

 منشورة، كلية التربية الرياضية، جامعة الموصل، العراق.
، دار 2(: المدخل إلى القياس في التربية البدنية الرياضية، ط1000رضوان، محمد نصر الدين) -

 التوزيع للكتاب للنشر، القاهرة، مصر. 
تصتتتتتتتتتتميم وبناء اختبارات لقياس بعض عناصتتتتتتتتتتر اللياقة   " (:1009الزهيري، ربيع خلف جميل) -

البدنية الخاصتة لًلعبي خماستي كرة القدم"، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية الرياضية، 
 جامعة الموصل، العراق.

(: "تأثير إستتتتتتتخدام الجمل الخططية في تطوير األداء 1001عبد الحستتتتتتين، ذو الفقار صتتتتتتالح) -
امعة ج ن الشباب بكرة القدم"، أطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية الرياضية،الحركي لًلعبي
 بغداد، العراق.

(: فستتتتيولوجيا التدريب في كرة القدم، دار 2994عبد الفتاح، أبو العًل احمد وشتتتتعًلن، إبراهيم) -
 الفكر العربي، القاهرة، مصر.

، مؤستتتتتتستتتتتتة الورق 0جال الرياضتتتتتتي، ط(: أستتتتتتس علم الحركة في الم1000عبد المجيد، مروان)-
 للنشر والتوزيع، عمان، األردن.

 (: موسوعة ألعاب القوى، دار القلم للنشر والتوزيع، الكويت.2990عثمان، محمد) -
، 1(: اإلحصاء التطبيقي في التربية البدنية والرياضية، ط1002، وآخران)محمد صبري عمر، -

 مصر.
(: أستتتتتتاستتتتتتيات البحث العلمي في التربية 2902حستتتتتتن )عودة، احمد ستتتتتتليمان وملكاوي، فتحي  -

 ، مكتبة المنار للنشر والتوزيع، الزرقاء، جامعة اليرموك، األردن.2والعلوم اإلنسانية، ط
، دار 2(: وظائف أعضاء التدريب الرياضي، مدخل تطبيقي، ط2999القط، محمد علي أحمد) -

 الفكر العربي، القاهرة، مصر.
، 2(: كرة القدم الخماستتتتتتتتتتية، مراجعة أ.د/ مفتي إبراهيم حماد، ط1004كشتتتتتتتتتتك، هارون محمد) -

 مكتبة جزيرة الورد، المنصورة، مصر.
(: "منهج مقترح لتطوير بعض القدرات البدنية والمهارات األساسية 1002المؤمن، حسام سعيد) -

 لًلعبي خماسي كرة القدم"، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة بغداد، العراق.
"تأثير منهج تدريبي في تطوير بعض القدرات الحركية  (:1000من، حستتتتتتتتام ستتتتتتتتعيد كريم)المؤ  -

والمهارات األستتتتاستتتتية والتطبيقات الهجومية لًلعبي خماستتتتي كرة القدم للشتتتتباب"، أطروحة دكتوراه 
 غير منشورة،  كلية التربية الرياضية، جامعة بابل، العراق.
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ي في تتتتتدريتتتتب كرة القتتتتدم، دار الفكر العربي، (: التطبيق العمل2991مختتتتتار، حنفي محمود) -
 القاهرة، مصر.

(: طرق البحث العلمي ومناهجه في التربية الرياضتتية، مطبعة 2900المندالوي، قاستتم وآخران) -
 التعليم العالي، جامعة بغداد، العراق.

 (: "تتتأثير إستتتتتتتتتتتتتتتختتدام أنواع مختلفتتة من التغتتذيتتة الراجعتتة في تعلم1004هتتدايتتت، نبراس كتتامتتل) -
بعض المهارات األستتتتتاستتتتتية بخماستتتتتي كرة القدم للنستتتتتاء"، رستتتتتالة ماجستتتتتتير غير منشتتتتتورة، جامعة 

 ديالى، العراق. 
(: "تأثير أستتتتتلوب اإلكتشتتتتتتاف الموجه بالتعلم المتستتتتتتلستتتتتتل في 1002الوكيل، طارق محمد نهاد) -

 إكتستتتتتتاب بعض المهارات الحركية بخماستتتتتتي كرة القدم"، رستتتتتتالة ماجستتتتتتتير غير منشتتتتتتورة، جامعة
 ديالى، العراق.

 ( الجمل الخططية الهجومية1الملحق)
 )الجملة الخططية الهجومية األولى(:

( في المنتصتتتتتتتتتتتتتتف، ويقوم بتبتتادل اإلخمتتاد والتمرير إلى الجتتانتتب 1تكون الكرة بحوزة الًلعتتب رقم)
(، وبعد أن تصتتتتل الكرة مرة ثانية 4(، والجانب األيستتتتر مع الًلعب رقم)0األيمن مع الًلعب رقم)

( وعندها يدور 1( يقوم بإخمادها والدحرجة إلى المنتصتتتتتتتتف مكان الًلعب رقم)0الًلعب رقم) إلى
الزمًلء ليأخذ كل العب مكان زميله بالدوران مع عقارب الستتتتتتتتاعة لتكون مواقعهم كما في الدوائر 
المنقطتتة، أمتتا الًلعتتب التتذي ستتتتتتتتتتتتتتيكون في العمق الهجومي فعليتته أن يتحرك عكس الجتتانتتب التتذي 

الكرة)اليمين أو اليستتتتتتتتار(، أو التحرك لألمام والخلف عندما تكون الكرة بحوزة الًلعب تصتتتتتتتل إليه 
(، وفي جميع هتتتتتتذه التحركتتتتتتات لًلعتتتتتتب العمق الهجومي عليتتتتتته القيتتتتتتام بعمليتتتتتتة الحجز 1رقم)

مرات متتتتاليتتة(  4للمنتتافس)المتتدافع( وخلق الفراغ لزمًلئتته إلمكتتانيتتة التمرير لتته، ويكرر هتتذا األداء)
ع الًلعبين إلى مواقعهم األصتتتتتلية كما في بداية الخطة، وعندما تصتتتتتل الكرة إلى حتى يصتتتتتل جمي

ستًلم 1( يقوم بتمريرها إلى الًلعب رقم)1الًلعب رقم) ( والقيام بالزيادة العددية إلى جهة اليمين وا 
(، للقيتام بعمليتة التدحرجتة والتهتديف مبتاشتتتتتتتتتتتتتترةا، أمتا الًلعبين 1الكرة الممررة إليته من الًلعتب رقم)

( يكون عنتتتد 4المهتتتاجمين اآلخرين فتكون مواقعهم عنتتتد عمليتتتة التهتتتديف كتتتاآلتي: يالًلعتتتب رقم)
( 1العمود القريتب منته للمتتابعة بعد أن قدم من جهة اليستتتتتتتتتتتتتتار بعد حركة خداع، أما الًلعب رقم)

( باإلستتتتتتتتتتتتتتناد الهجومي خلف 0يكون مستتتتتتتتتتتتتتانتداا ومواجهتاا للمرمى لغرض المتتابعتة، ويقوم الًلعب)
 في منطقة الوسط، والتأمين الدفاعي عند فقدان الكرة واإلنتقال إلى حالة الدفاع﴾. الًلعبين

 )الجملة الخططية الهجومية الثانية(: 
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( في أحد الجانبين، الذي يقوم بتبادل اإلخماد والتمرير العرضتتتتتتتتتتتتتتي مع 1الكرة بحوزة الًلعتب رقم)
بينهمتتا واستتتتتتتتتتتتتتتبتتدال المراكز ويكرر ( بتتالتقتتاطع فيمتتا 1(و)4(، ويقوم الًلعبتتان رقم)0الًلعتتب رقم)

( يتحرك 1( الكرة إلى الًلعب رقم)0مرة(، وفي التكرار الثالث وبعد أن يعيد الًلعب رقم) 1األداء)
( وعلى 1( ليأخذ مكانه ويقوم بإستتتتتتتتتًلم الكرة القادمة من الًلعب رقم)4قطرياا بإتجاه الًلعب رقم)

( القادم من الخلف الذي يكون في 1الًلعب رقم) الخط الجانبي، وعليه التمرير مباشتتتتترةا إلى زميله
هتتتذه األثنتتتاء مستتتتتتتتتتتتتتتتانتتتداا ومواجهتتتاا للمرمى ليقوم بتتتالتتتدحرجتتتة والتهتتتديف إلى المرمى، أمتتتا الًلعبين 

(، الذي يكون قد 4المهاجمين اآلخرين فتكون مواقعهم عند عملية التهديف كاآلتي: يالًلعب رقم)
ليكون في العمود القريب منه للمتابعة الهجومية تحرك من الجتانتب األيمن إلى الجتانب األيستتتتتتتتتتتتتتر 

( يقوم باإلستتتناد الهجومي خلف الًلعبين في منطقة 1للكرة المستتتددة إلى الهدف، أما الًلعب رقم)
نتقال الفريق إلى حالة الدفاع﴾.   الوسط، والتأمين الدفاعي في حالة فقدان الكرة وا 

 )الجملة الخططية الهجومية الثالثة(:
( في المنتصتتتتتتتتف، ويتم تبادل اإلخماد والتمرير العرضتتتتتتتتي مع الًلعبين 1الًلعب رقم) الكرة بحوزة

( لتكرارين متتتتاليين مع الثبتتات في مواقعهم، وفي نهتتايتتة التكرار الثتتاني وبعتتد أن يمرر 4(و)0رقم)
( ليكون الًلعب 1( يقوم بتبتادل المركز مع الًلعتب رقم)1( الكرة إلى الًلعتب رقم)0الًلعتب رقم)

( الذي يمرر كرةا عرضتتتتتتتتتتتتتية إلى 4في العمق الهجومي، ويتم نفس األداء مع الًلعب رقم) (0رقم)
( في العمق 4( ليكون الًلعتتتتب رقم)0( ثم يقوم بتبتتتتادل المركز مع الًلعتتتتب رقم)1الًلعتتتتب رقم)

( في العمق 1( ليعود الًلعتتتتب رقم)1(و )4الهجومي، ويكرر األداء نفستتتتتتتتتتتتتتتتته بين الًلعبين رقم)
( في 1ى وكمتتتا في التتتدوائر المنقطتتتة، وعنتتدمتتتا تصتتتتتتتتتتتتتتتتل الكرة إلى الًلعتتب رقم)الهجومي مرةا أخر 

( إلى جهة اليستتتتتتتتتتتتار ليقوم بعملية الحجز لًلعب المدافع الذي 1المنتصتتتتتتتتتتتتف يتحرك الًلعب رقم)
( 0(، في هتتذه األثنتتاء يتحرر الًلعتتب رقم)0يكون في عمليتتة مراقبتتة رجتتل لرجتتل مع الًلعتتب رقم)

منتصتتتتتتتتتتتتتتف ملعتتتب المنتتتافس ويتتتأختتتذ المكتتتان الستتتتتتتتتتتتتتتتابق الًلعتتتب  من الًلعتتتب المتتدافع ليجري إلى
( بطريقة)الجب( وهنا عليه 1()العمق الهجومي( ويستقبل الكرة الممررة إليه من الًلعب رقم)1رقم)

القيام بعملية اإلخماد والدحرجة والتهديف مباشتتتتتتتتترةا نحو المرمى، أما الًلعبين المهاجمين اآلخرين 
( يتحرك على الجهة اليستترى ليكون 1يف كاآلتي: ي الًلعب رقم)فتكون مواقعهم عند عملية التهد

( فيتحرك 4في العمود القريب منه للمتابعة الهجومية للكرة المستتتتتتتتددة إلى الهدف، أما الًلعب رقم)
على الجهتتة اليمنى ليكون في العمود القريتتب منتته للمتتتابعتتة الهجوميتتة أيضتتتتتتتتتتتتتتتاا بينمتتا يقوم الًلعتتب 

لف الًلعبين في منطقة الوستتتتتتتتتط، والتأمين الدفاعي في حالة فقدان ( باإلستتتتتتتتتناد الهجومي خ1رقم)
نتقال الفريق إلى حالة الدفاع﴾.  الكرة وا 

 )الجملة الخططية الهجومية الرابعة(: 
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( 0( في أحد الجانبين، يقوم بالتمرير العرضتتتتتتتتتتي للكرة إلى الًلعب رقم)1الكرة بحوزة الًلعب رقم)
( بالتمرير العرضتتتتتتتتتتي للكرة إلى الًلعب 0يقوم الًلعب رقم)(، و 4ويتبادل المركز مع الًلعب رقم)

( وكمتتتتتتا في التتتتتتدوائر المنقطتتتتتتة، ويكرر الًلعبتتتتتتان 1( ويتبتتتتتتادل المركز مع الًلعتتتتتتب رقم)4رقم)
( حتى يعود جميع الًلعبين إلى 0(و)1( نفس األداء التتذي قتتام بتته الًلعبتتان رقمي)1(و)4رقمي)

مرة(، وعندما تصتتتتتل الكرة إلى  1جملة هذا األداء)مراكزهم األصتتتتتلية كما في بداية الخطة وتتكرر 
( التذي يكون قد دخل من الجانب األيمن 1( يقوم بتمريرهتا قطريتاا إلى الًلعتب رقم)0الًلعتب رقم)

ليقوم بالدحرجة والتهديف مباشتتتتتتتتتترةا نحو المرمى، أما الًلعبين المهاجمين اآلخرين فتكون مواقعهم 
( القادم من الخلف بعد حركة خداع ليكون مستتتتتتتتتتانداا 4قم)عند عملية التهديف كاآلتي: يالًلعب ر 

( الذي يكون في جهة اليستتتتار فيكون قد دخل 1ومواجهاا للمرمى ويقوم بالمتابعة، أما الًلعب رقم)
إلى الداخل والعودة بحركة خداع إلى نفس الجهة والعمود القريب منه للمتابعة، بينما يقوم الًلعب 

الًلعبين في منطقة الوستتتتتتتتتط، والتأمين الدفاعي في حالة فقدان  ( باإلستتتتتتتتتناد الهجومي خلف0رقم)
نتقال الفريق إلى حالة الدفاع﴾.   الكرة وا 

 )الجملة الخططية الهجومية الخامسة(: 
( في المنتصتتتتتتتتتتف، ويتم تبادل اإلخماد والتمرير العرضتتتتتتتتتتي مع الًلعب 1الكرة بحوزة الًلعب رقم)

( 1ة ويقوم بتتالتتدحرجتتة ويتبتتادل المركز مع الًلعتتب رقم)( ليخمتتد الكر 0( أوالا ثم الًلعتتب رقم)4رقم)
(، 4( و)0( في المنتصتتتتتتتتتتتتتتف، وبنفس الطريقة يتم التبادل بين الًلعبين رقم)0ليكون الًلعتب رقم)
(، 1( و)4( في المنتصتتتتتتتتتتتتتتف، وبنفس الطريقة يتم التبادل بين الًلعبين رقم)4ليكون الًلعتب رقم)
الدوائر المنقطة، تكرر جملة هذا األداء مرةا أخرى ( في المنتصتتتتف وكما في 1ليكون الًلعب رقم)

( 1حتى يعود جميع الًلعبين إلى مواقعهم األصتتلية كما في بداية الخطة، بينما يقوم الًلعب رقم)
بتبتتادل االنتقتتال للجتتانبين عكس وجود الكرة في ذلتتك الجتتانتتب، وعنتتدمتتا تصتتتتتتتتتتتتتتل الكرة إلى الًلعتتب 

( ليقوم بحجز 1للخارج ثم اإلنتقال بإتجاه الًلعب رقم)( بحركتة ختداع 1( يقوم الًلعتب رقم)1رقم)
( ثم العودة إلى منتصتتتتتتتتف الملعب وخلف الزمًلء للقيام 1الًلعب المدافع القريب من الًلعب رقم)

باإلستتتتتتتتتتتتتتناد الهجومي خلف الًلعبين في منطقة الوستتتتتتتتتتتتتتط، والتأمين الدفاعي في حالة فقدان الكرة 
نتقتتتال الفريق إلى حتتتالتتتة التتتدفتتتاع، أمتتتا  ( فيكون حتتتائزاا على الكرة وبعتتتد تحرره من 1الًلعتتتب رقم)وا 

الًلعب المدافع ستتتتيقوم بعملية الدحرجة والدخول إلى ملعب الفريق المنافس للوصتتتتول إلى المرمى 
والقيتتام بعمليتتة التهتتديف مبتتاشتتتتتتتتتتتتتترةا، أمتتا الًلعبين المهتتاجمين اآلخرين فتكون مواقعهم عنتتد عمليتتة 

تحرك على الجهتتة اليستتتتتتتتتتتتتترى ليكون في العمود القريتتب منتته ( ي4التهتتديف كتتاآلتي: يالًلعتتب رقم)
( فيتحرك على الجهتتة اليمنى 0للمتتتابعتتة الهجوميتتة للكرة المستتتتتتتتتتتتتتتددة إلى الهتتدف، أمتتا الًلعتتب رقم)

 ليكون في العمود القريب منه للمتابعة الهجومية﴾.
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 )الجملة الخططية الهجومية السادسة(: 
ين، ويتم تبادل اإلخماد والتمرير العرضتتتتتتتي مع الًلعب ( في أحد الجانب0الكرة بحوزة الًلعب رقم)

( يقوم بتمرير الكرة إلى الًلعب 0( ولمرتين متتاليتين، وعندما تصتتتل الكرة إلى الًلعب رقم)1رقم)
( الذي يكون قد دخل من الجانب األيستتتتر إلى الداخل والوستتتتط ليقوم بإخماد الكرة والدحرجة 1رقم)

( 4( بينمتتا يقوم الًلعتتب رقم)4التتذي يتتأختتذ مكتتان الًلعتتب رقم) (0وتبتتادل المركز مع الًلعتتب رقم)
مرات( متتالية حتى  1( في الجهة األخرى، ويكرر هذا األداء )1بتاإلنتقال إلى مكان الًلعب رقم)

( في 1يعود الًلعبون الثًلثة إلى مراكزهم األصتتتتتتتتتلية كما في بداية الخطة، مع ثبات الًلعب رقم)
( يقوم بحركة خداع للداخل ثم ستتتتحب الكرة للخارج 1ى الًلعب رقم)موقعه، وعندما تصتتتتل الكرة إل

ليقوم بالدحرجة بموازاة الخط الجانبي القريب منه حتى الوصتتتتتتتتتتتتتول إلى المنطقة القريبة من الهدف 
( القتتادم من الخلف ليكون مستتتتتتتتتتتتتتتانتتداا ومواجهتتاا للمرمى ويقوم 0والقيتتام بتتالتمرير إلى الًلعتتب رقم)

المهتتتاجمين اآلخرين فتكون مواقعهم عنتتتد عمليتتتة التهتتتديف كتتتاآلتي: ي بتتتالتهتتتديف، أمتتتا الًلعبين 
( التذي يكون في الجهتة اليمنى وقتتد دختل بعتتد حركتة ختداع إلى العمود القريتب منتته 1الًلعتب رقم)

( فيقوم بتتاإلستتتتتتتتتتتتتتنتتاد الهجومي خلف الًلعبين في منطقتتة 4للمتتتابعتتة الهجوميتتة، أمتتا الًلعتتب رقم)
نتقال الفريق إلى حالة الدفاع﴾.الوسط، والتأمين الدفاعي في حال  ة فقدان الكرة وا 

 (2الملحق)
 اااااااا.الشوطا  ااااااااااااااااااااااا.                   المباراة ااااااااااااااااااااااا.                رقم الالعب اااااااااااااا

المراوغة  اإلخماد الدحرجة التمريرة المهارات
 والخداع

 التهديف

م  يقةالدق
 ناجحة

م  
 فاشلة

م 
 ناجحة

م 
 فاشلة

م 
 ناجحة

م 
 فاشلة

م 
 ناجحة

م 
 فاشلة

م 
 ناجحة

م 
 فاشلة

1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
1           
0           
11           
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11           
12           
13           
14           
15           
16           
17           
11           
10           
21           

           عدد الحاالت
المجموع الكلي 
 للحالة الواحدة

          

النسبة المئوية 
 الجزئية

          

النسبة المئوية 
 الكلية

          

 التدريبي)طريقة التدريب التكراري( الدورة المتوسطة األولى( أنمو ج المنهاج 3الملحق)

 أنمو ج للمنهاج التدريبي)طريقة التدريب الفتري( الدورة المتوسطة األولى

الدورة 
 الصغيرة

الوحدة 
 التدريبية

الجملة 
 الهجومية

زمن دوام 
 الجملة

 الهجومية 

 
 الشدة

 عدد
 التكرارات

عدد 
 المجاميع

 زمن الراحة 
 بين 
 التكرارات

 زمن الراحة 
 بين

 المجاميع

زمن 
التمرين 
 الكلي

 األولى
 

 1 األولى
2 

 ثانية 35
 ثانية 32

مثالية 
 باألداء

4 
4 

2 
2 

 د 2.15
 د 2.15

 دقيقة 4
 دقيقة 4

 د 47.56

 3 الثانية
4 

 ثانية 27
 ثانية 33

مثالية 
 باألداء

4 
4 

2 
2 

 د 2.15
 د 2.15

 دقيقة 4
 دقيقة 4

 د 47

 5 الثالثة
6 

 ثانية 37
 ثانية 31

مثالية 
 باألداء

4 
4 

2 
2 

 د 2.15
 د 2.15

 دقيقة 4
 دقيقة 4

47.56 

 1 الرابعة الثانية
2 

 ثانية 35
 ثانية 32

مثالية 
 باألداء

6 
6 

2 
2 

 د 2.15
 د 2.15

 دقيقة 4
 دقيقة 4

 د 71.24
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 3 الخامسة
4 

 ثانية 27
 ثانية 33

مثالية 
 باألداء

6 
6 

2 
2 

 د 2.15
 د 2.15

 دقيقة 4
 دقيقة 4

 د 60

 5 السادسة
6 

 ثانية 37
 ثانية 31

مثالية 
 باألداء

6 
6 

2 
2 

 د 2.15
 د 2.15

 دقيقة 4
 دقيقة 4

 د 71.24

 نفس الدورة المتوسطة األولى الثالثة

الدورة 
 الصغيرة

الوحدة 
 التدريبية

الجملة 
 الهجومية

زمن دوام 
 الجملة

 الهجومية 

 
 الشدة

 عدد
 التكرارات

عدد 
 المجاميع

 زمن الراحة 
 ين ب

 التكرارات

 زمن الراحة 
 بين

 المجاميع

زمن 
التمرين 
 الكلي

 األولى
 

 1 األولى
2 

 ثانية 35
 ثانية 32

مثالية 
 باألداء

4 
4 

2 
2 

 د 1.15
 د 1.15

 دقيقة 4
 دقيقة 4

 د 35.56

 3 الثانية
4 

 ثانية 27
 ثانية 33

مثالية 
 باألداء

4 
4 

2 
2 

 د 1.15
 د 1.15

 دقيقة 4
 دقيقة 4

 د 35

 5 الثالثة
6 

 ثانية 37
 ثانية 31

مثالية 
 باألداء

4 
4 

2 
2 

 د 1.15
 د 1.15

 دقيقة 4
 دقيقة 4

 د 35.56

 1 الرابعة الثانية
2 

 ثانية 35
 ثانية 32

مثالية 
 باألداء

6 
6 

2 
2 

 د 1.15
 د 1.15

 دقيقة 4
 دقيقة 4

 د 51.24

 3 الخامسة
4 

 ثانية 27
 ثانية 33

مثالية 
 باألداء

6 
6 

2 
2 

 د 1.15
 د 1.15

 يقةدق 4
 دقيقة 4

 د 40

 5 السادسة
6 

 ثانية 37
 ثانية 31

مثالية 
 باألداء

6 
6 

2 
2 

 د 1.15
 د 1.15

 دقيقة 4
 دقيقة 4

 د 51.24

 نفس الدورة المتوسطة األولى الثالثة


